
20 april - 24 april 



Hallo jongens en meisjes, 

 

Wij hebben genoten van de Pasen vorige week. Hebben jullie ook eieren  

gezocht? Wij krijgen hier geen genoeg van. Ook hebben wij weer enorm  

moeten lachen tijdens het maken van de challenges. Welke heb jij gedaan? 

De komende week gaan we uiteraard weer nieuwe video’s voor jullie toevoegen. 

Ook hebben we weer een heleboel leuke activiteiten voor jullie bedacht voor in 

dit magazine!  

We proberen iedere week voor iedereen wat leuks te bedenken. Mis jij nou een 

activiteit of heb jij een leuke tip, dan horen wij dat graag! Ook zijn wij  

benieuwd naar jullie talenten en hobby’s! Kun jij bijvoorbeeld heel goed  

hockeyen, voetballen, verhalen schrijven, of houd jij heel erg van dansen of op 

je handen lopen, ... dan zouden wij het super leuk vinden als je aan ons vertelt 

waarom het hebben van dit talent of deze hobby zo leuk is. Dit mag in een  

video, geschreven in een mail of gewoon met een foto. Wij zijn heel benieuwd! 

Tot volgende week, dan sturen wij jullie weer een nieuw magazine!  

 

Lieve groeten, 

BSO-teams van Eigen&Wijzer 

 

Stay-at-home activiteitenpagina’s: 

0-4 jaar www.eigen-en-wijzer.nl/stay-at-home-peuters 

4-13 jaar www.eigen-en-wijzer.nl/stay-at-home-bso 

 

https://www.eigen-en-wijzer.nl/stay-at-home-peuters
https://www.eigen-en-wijzer.nl/stay-at-home-bso


Leuke activiteiten voor kinderen (en voor ouders). Veel plezier! 

Creëer de lente in huis 
 

Bijtje maken 
Wat heb je nodig? 

 

 Wc rollen 

 Zwart papier 

 Geel papier 

 Wit papier 

 Plak oogjes 

 Lijm 

 Schaar 

 

 

Rups maken 
Wat heb je nodig? 

 

 Gekleurd papier 

 Lijm 

 Schaar 

 Wit papier 

 Plak oogjes 

 Lijm 

 

Vlinder maken 
Wat heb je nodig? 

 Papieren bordjes (door de midden) 

 Verf en kwasten 

 Schaar 

 Wc rollen 

 Gekleurd ijzerdraad /  

    gekleurde stroken papier 

 lijm 

         * 4 - 10 jaar * 



Leuke activiteiten voor kinderen (en voor ouders). Veel plezier! 

Creëer de lente in huis vervolg 
 

Bloemen maken 
Wat heb je nodig? 

 

 Plastic bekertjes 

 Crêpepapier (voor stamper) 

 Gekleurd ijzerdraad 

 Groen papier (voor blaadjes) 

 Schaar 

 Lijm 

 

 

 

 

 

Bloempotje maken 
Wat heb je nodig? 

 

 Gekleurd papier 

 Lijm 

 Schaar 

 Potloden 

 Stiften 

             

 

Kijk goed naar alle benodigdheden, kijk vervolgens naar de afbeeldingen en 

probeer deze eens na te maken! 

 

Veel knutselplezier! 
         * 4 - 10 jaar * 



Leuke activiteiten voor kinderen (en voor ouders). Veel plezier! 

Dokter Bibber 
 

Wat heb je nodig? 

 ‘Was’ mand met gaten 

 Touw 

 Voorwerpen  

 Tang of pincet 

 

Hoe werkt het? 

Leg de verschillende voorwerpen op de bodem van de mand neer.  

Span vervolgens kris kras over de mand het touw. Als dat is gelukt mag je 

proberen om met de tang de voorwerpen er voorzichtig uit te halen. 

Speel je alleen en raak je de draad…  

OEPS, haal je tang eruit en  

probeer het nog eens zonder de 

draad te raken. 

Speel je met meer en raak je de 

draad… OEPS, haal je tang  eruit 

en geef de tang aan de volgende. 

 

 

 

Veel speelplezier! 

         * 4 - 13 jaar * 

Creatieve ontwikkeling 

Sociale ontwikkeling 



Leuke activiteiten voor kinderen (en voor ouders). Veel plezier! 

Parcours in huis 
Wat heb je nodig? 

 Woonkamer en/of tuin 

 Wol of touw 

Hoe werkt het? 

Maak van een bolletje wol of touw een leuk parcours door het huis en/of de 

tuin. Ga over of onder stoelen door, om tafels en banken heen, zigzaggend en 

laat het draad ook eens kruisen. Als het parcours klaar is probeer je het te 

volgen door over het draad te lopen. 

Makkelijk: 

Leg het touw uit over de grond en maak hier een leuk parcours van. 

Moeilijk: 

Probeer het zo moeilijk 

mogelijk te maken: eerst 

over een stoel heen en 

vervolgens er onderdoor. 

Is het leuk? Probeer het  

parcours ook weer eens 

terug te volgen…  of… 

maak een parcours voor 

papa en/of mama  

 

Veel beweegplezier! 

         * 4 - 13 jaar * 

 



Leuke activiteiten voor kinderen (en voor ouders). Veel plezier! 

Lego stempelen 
Wat heb je nodig? 

 Verschillende lego blokjes 

 Verf in diverse kleuren (dun laagjes) 

 Papier 

 

Hoe werkt het? 

Je duwt een blokje lego in de verf, en  

vervol- gens druk je deze op het papier (als 

een soort stempelen). Op deze  

manier kun je de mooiste en leukste lego 

bouw 

teke-

ningen 

maken. 

 

Veel 

bouw-

plezier! 



Leuke activiteiten voor kinderen (en voor ouders). Veel plezier! 

Knikkerbaan maken 

Wat heb je nodig? 

 Lege wc-rollen of keukenrollen 

 Kartonnen doos 

 Schaar 

 Lijm 

 Knikkers 

 Plakband / tape 

 

Hoe werkt het? 

Stap 1: Maak een kartonnen achterwand. Voordat 

je aan de daadwerkelijke baan kan beginnen is er 

een achterwand nodig waarop je de wc-rollen kan 

bevestigen.  

 

Stap 2: Het is nu tijd om met de wc-rollen aan de 

slag te gaan. En hier komt je eigen creativiteit bij 

kijken.  

Je kunt de wc-rollen heel laten of halveren om zo 

de baan op te bouwen. Maar je kan bijvoorbeeld 

ook een soort trechter proberen te maken.  

Wij hebben een starttrechter gemaakt door een wc-rol tot de helft in te 

knippen en deze stukjes aan elkaar te lijmen. 



Knikkerbaan maken vervolg 

Stap 3: Alles wat we hebben gemaakt 

is met lijm aan de kartonnen  

achtergrond bevestigd. Zorg wel voor 

een krachtige lijm die geschikt is voor 

karton! 

Stap 4: test de gemaakte knikkerbaan. 

Het is even knutselen, maar al snel  

begint de knikkerbaan ergens op te  

lijken! Zorg ervoor dat je niet te snel 

werkt zonder te testen, want de kans is 

groot dat de knikkers zo de baan uit 

vliegen.  

 

 

 

Uitbreiding 

Je kan de knikkerbaan nog helemaal 

versieren met leuke kleurtjes! 

 

Veel knutselplezier! 

Leuke activiteiten voor kinderen (en voor ouders). Veel plezier! 



Leuke activiteiten voor kinderen (en voor ouders). Veel plezier! 

Maak je EIGEN memory spel 

Wat heb je nodig? 

 Vierkante kaartjes (zelfgemaakt of  

geprint). 

 Kleurpotloden 

 Schaar 

 

Uitleg 

Print de vierkantjes op de volgende pagina uit of  

teken zelf vierkantjes met een liniaal. Maak voor 

de memory 2 dezelfde plaatjes, op elk een apart 

vierkantje. Maak er zoveel je wilt en daarna kun 

je het spel gaan spelen. 

 

Het spel spelen  

Draai alle kaartjes om zodat je de plaatjes niet meer zien.  

Hussel de kaartjes, zodat ze niet meer naast 

elkaar kunnen liggen. Leg ze neer in rijen en 

laat elke spelen om en om, 2 kaartjes  

omdraaien. Laat de kaartjes ook aan de  

andere spelers zien. Als er 2 dezelfde 

kaartjes worden omgedraaid is er memory! 

Je mag nog een keer.  

Het spel is klaar als alle kaartjes compleet 

zijn.  

       * 4 - 13 jaar * 

 



Leuke activiteiten voor kinderen (en voor ouders). Veel plezier! 



Leuke activiteiten voor kinderen (en voor ouders). Veel plezier! 

Bloemen drogen  

Wat heb je nodig? 

 Bloemetjes/ blaadjes 

 Keukenrol of wc papier 

 Flinke stapel boeken  

 

Uitleg 

Zoek buiten in de tuin naar 

bloemetjes en blaadjes. Leg ze 

tussen 2 vellen keukenrol in een 

boek en stapel er flink wat boeken 

bovenop. Na een paar dagen zijn 

ze gedroogd.   

 

 

Tip: 

Plak de bloemen als een boeket op 

een blaadje, zo heb je een eeuwig 

boeket! Ook leuk als cadeautje.   

Een kaartformaat kan worden 

opgestuurd naar opa en oma! 

 

Veel plezier! 

 

 

 

        * 4 - 13 jaar *

 



Maak je eigen verhaal 

Wat heb je nodig? 

 Potloden / Stiften 

 Lijm 

 Schaar 

 Papieren ‘dobbelstenen’ 

 

Wat te doen? 

1. Kleur de “dobbelstenen” in voordat je ze uitknipt. 

2. Knip de “dobbelstenen” uit. 

3. Plak de “dobbelstenen” in elkaar. 

4. Nu heb je dobbelstenen die je gaan helpen met jouw eigen verhaal. 

5. Rol met alle dobbelstenen. 

6. Alle plaatjes die bovenop liggen na de worp, moeten voorkomen in jouw 

verhaal. 

7. Dit verhaal kun je  

vertellen of  

opschrijven. 

                                

Veel plezier! 

 

 

 

 

        * 6 - 13 jaar *

Creatieve ontwikkeling 

Motorische ontwikkeling 

Leuke activiteiten voor kinderen (en voor ouders). Veel plezier! 



Leuke activiteiten voor kinderen (en voor ouders). Veel plezier! 



Leuke activiteiten voor kinderen (en voor ouders). Veel plezier! 

Op Pinterest zijn ook kant-en-klare dobbelstenen te vinden mocht je ze niet 

zelf willen knutselen. Gratis prints: https://drive.google.com/file/

d/1TseCmct2Ic3L_GTymoRV9uYO8lVPMQWS/view 

https://drive.google.com/file/d/1TseCmct2Ic3L_GTymoRV9uYO8lVPMQWS/view
https://drive.google.com/file/d/1TseCmct2Ic3L_GTymoRV9uYO8lVPMQWS/view


Leuke activiteiten voor kinderen (en voor ouders). Veel plezier! 

Bacon ei Muffin 

Ingrediënten: 

 6 eieren 

 8 plakjes bacon of ontbijtspek  

 Peper en zout 

 2 bosuitjes 

 Boter om in te vetten.  

 50 gr geraspte kaas 

Materialen: 

Muffinbakblik 

Bereiding: 

1. Verwarm de oven op 180 

graden.  

2. Vet de vormpjes een 

beetje in met boter (de 

bacon is ook al vet).  

3. Leg de plakjes bacon/

spek in de  

muffinvormpjes. Leg eventueel nog een extra stukje op de bodem zodat 

het ei er niet zo snel door heen loopt.  

4. Hak de bosuitjes in dunne ringetjes.  

5. Klop de eieren met wat peper en zout los en roer de geraspte kaas en 

bosui er door heen.  

6. Schenk het eiermengsel in de baconvormpjes tot net onder de rand.  

7. Zet het bakblik ongeveer 15 minuten in de oven totdat de eieren  

helemaal gestold zijn. Je kunt dit met een saté-prikker controleren.  

 

Leuk hapje om te serveren met ontbijt of brunch.  

Variatie tip: Je kunt ook heerlijke groente toevoegen naar smaak. Klein 

gesneden paprika, prei etc. 

       * 6 - 13 jaar *

 



Duim schilderij 

Wat heb je nodig? 

 A4 papier 

 Verf  

 Een zwarte pennen 

of stift 

Hoe maak je een duimschilderij? 

Maak met je duim verschillende afdrukken op een vel papier. Doe niet alleen 

losse duimpjes, maar ook 2 bij elkaar of een groepje. Kies voor verschillende 

kleurtjes en houd een beetje ruimte tussen de duimpjes.  

Was daarna je handen en laat de verf even drogen. 

Nu kan je van de duimafdrukken bijvoorbeeld dieren, bloemen of poppetjes 

maken. Zet je fantasie maar aan het werk!                   

 

 

 

 

 

Leuke activiteiten voor kinderen (en voor ouders). Veel plezier! 

        * 4 - 13 jaar * 



Leuke activiteiten voor kinderen (en voor ouders). Veel plezier! 

Online tips  

 

Jeugdbibliotheek 

Lezen is super leuk, ontspannend en goed voor je taalontwikkeling. Heb je nou 

geen leuk boek in huis, kijk dan eens naar de gratis Jeugdbibliotheek 

www.jeugdbibliotheek.nl/  Deze website bevat boeken, video’s en leestips.  

 

Mediawijsheid 

De iPad en mobiele telefoon zijn niet meer weg te denken uit onze huishoudens. 

Voor ouders brengt dit best wat vragen met zich mee. Zij willen niet dat jullie 

te lang op een iPad of mobiel zitten. Maar wat is nou té lang en hoe zorg je er-

voor dat je veilig kunt gamen en op Internet rond kan surfen? Deze website 

over mediawijsheid kan jouw ouders en jou daarbij helpen. 

www.mediawijsheid.nl/ouders/ 

 

Hebben papa, mama of heb jijzelf vragen, dan zijn er! Jullie kunnen ons bellen, 

mailen of app-en.  

 

 

https://www.jeugdbibliotheek.nl/
https://www.mediawijsheid.nl/ouders/

